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  مقدمه :  

 -دنچر،دنچر متکی بر ایمپلنت،ریالین،ري single، فوري،اوردنچر دنچر مانند اختصاصی هاي درمان به نیاز دندان بی بیماران از تعدادي

 .شد خواهند آشنا تئوریک صورت به ها درمان این انجام ي نحوه و تعاریف با دانشجویان نظري واحد این در.دارند...بیس

  با بی دندانی کاملآموزش نظري جهت درمان بیماران  اهداف کلی :

  اهداف رفتاري :

  دانشجو باید بعد از اتمام دوره قادر باشد.

  نحوه تشخیص و ارائه طرح درمان براي افراد بی دندان را بداند. -1

  از دنچر فوري را بیان نماید ، مراحل ساخت پروتز فوري را توضیح دهد. دنچر فوري را تعریف کند موارد استفاده -2

اوردنچر را تعریف کند ، موارد استفاده و عدم استفاده از اوردنچر را بیان کند . مراحل ساخت آن را تشریح کند ، دنچر ترانزیشنال را  -3

  تعریف کندو کاربرد و مراحل ساخت آن را توضیح دهد.

ریف کند ، انواع ایمپلنت ، موارد استفاده و عدم استفاده و مراحل ساخت پروتزهاي متحرك ساپورت شده بوسیله ایمپلنت ایمپلنت را تع-4

  را بیان نموده و تشریح کند.

5- Single denture  را تعریف کند موارد استفاده و عدم استفاده و انواع آن را بیان نموده و محدودیتها و مراحل ساخت دنچر تکی را توضیح

  دهد.

نها آتعریف آریتکوالتور واجزاء آن را نام برده و شناسائی کند اجزا ونحوه کاربرد آریتکوالتور دناتوس و فري پلن را بشناسد و نحوه کاربرد -6

  دهد آرتیکوالر را طبقه بندي نماید . محدودیتهاي آن را توضیح دهد.را توضیح 

انواع فیس را نام برده و خطاهاي ناشی از عدم استفاده از فیس بو را تشریح کند مواردي که می توان از فیس بو استفاده نکرد و مواردي  -7

  ح دهد.که ملزم به استفاده از فیس بو هستیم را بیان نموده و در هر مورد توضی

  را بیان نموده و تشریح کند . حرکات مرزي و مسیرهاي کندیلی را توضیح دهد. TMJفیزیولوژي و آناتومی فانکشنال -8



را توضیح دهد ، موارد تجویز دندانهاي منوپلن  و آناتومیک رابیان نموده  CIIIو  CIIنحوه چیدن دندانها در رابطه غیر طبیعی مانند بیماران -9

  اکلوژن نوتروسنتریکولینگوالیزه) را تعریف کند. –، انواع تئوري هاي اکلوژن (باالنس اکلوژن و تعریف کند 

 نحوه ثبت رکورد روابط فکی و نحوه انتقال این رکورد به آرتیکوالتور را بداند . نحوه ارزیابی سنتریک مانت شده بر روي آریتکوالتور را -10

  کی را بشناسد.بداند ، اهمیت روابط فکی و انواع روابط ف

  موارد تجویز و عدم تجویز ریالین ، ري بیس و ترمیم در پروتزهاي کامل و روش انجا م این کارها را به طور تئوري بداند. -11

  مشکالت بعد از تحویل پروتز کامل را بشناسد و نحوه برطرف کردن آنها را بداند. -12

  بداند.نحوه اماده سازي دهان براي ساختن پروتز کامل را -13

  روش تدریس: 

  small group discussionو power pointارائه ي مطالب توسط 

  روش ارزشیابی :

  نمره 8بارم:          امتحان میان ترم ...)الف) در طول دوره ( کوئیز، تکالیف ،

  نمره  12  بارم:                  ب) پایان دوره 

  سیاست ها و قوانین درس :

  سه تأخیر یک غیبت محسوب می شود   

  چهار غیبت نمره صفرخواهد شد     تا سه غیبت تا دو نمره کم می شود .

   منابع :

13th edi on 20hirteenTHobkirk,Prosthodontic treatment for edentulous patients , Zarb , -1  
  درمان بیماران بدون دندان دکتر اجاللی -2

  دکتر فرحناز نجاتی دانش –اصول پروتز کامل ترجمه دکتر امید صوابی  -3

  ترجمه دکتر مرضیه علی خاصی – 2004بوچر  –درمان بیماران بدون دندان -4

 دکتر خداییان،دکتر قاسمی،، دکترمشرفشفیعیجزوات درسی دکتر-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  13:30الی   12:30 یکشنبه       89-99دومنیمسال  با بی دندانی کامل درمان بیمارانجدول زمان بندي ارائه برنامه درس           

  8ترم           102شماره مکان کالس : کالس         

 منابع مدرس عنوان تاریخ ردیف

  خداییان دکتر تشخیص و طرح درمان در بیماران بی دندان   11/97 /13  1
اصول پروتز  4فصل

  کامل

  خداییان دکتر  قبل از پروتز کاملآماده سازي دهان   11/97/ 02  2
اصول پروتز  5فصل 

  کامل  

  زارب9فصل    قاسمیدکتر   ثبت روابط فکی در پروتزهاي کامل متحرك  11/97/ 27  3

  امینیدکتر   آرتیکوالتور ها و فیس بو  12/97/  4  4
و  زارب 9فصل 

  جزوه استاد

5  11  /12/97  
نرمال و تئوریهاي مختلف چیدن دندانها در رابطه غیر 

  اکلوژن
  فتحیدکتر 

و  زارب 10فصل 

  جزوه استاد

  زارب  12فصل   دکتر مشرف  تحویل پروتز و ري مانت  52/12/97  6

  جزوه استاد  ابوالحسنیدکتر   مشکالت بعد از تحویل پروتزهاي کامل  98/  1/  17  7

  زارب 13فصل   دکتر مشرف  ترمیم و ري الین وري بیس  99/ 1/  42  8

  زارب 7فصل   دکتر مشرف  الیه هاي نرم و پروتزهاي کامل تک فکی  99/  2/  3  9

  زارب 13فصل   قاسمیدکتر   پروتزهاي کامل متکی به دندان  99/  2/  31  01

11  

  
  خداییان دکتر  پروتزهاي کامل فوري و انتقالی   99/ 2/  7

اصول  24فصل 

  پروتز کامل

  زارب 17فصل   قاسمیدکتر   پروتزهاي متکی بر ایمپلنت بر ایمپلنت هاي دندانی   99/ 2/  41  21

  
 


